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Dørtykkelser
100 og 150 mm.

Isoleringsmateriale
Højtisolerende CFC-frit skum sikrer lavt
energitab.

Dørblad
Plastisolbelagt, galvaniseret stål eller 
rustfrit stål. Rengøringsvenlig og høj 
hygiejnestandard – Foodsafe.

Karm
1,5 mm rustfri stål eller 2 mm anodise-
ret aluminium. Karmen er altid isoleret.

Køreskinnearrangement
Robust konstruktion udført i rustfri stål 
og kørehjul i nylon. Kørehjulskonsol, 
pindbolt, spændskive samt møtrik i 
rustfrit stål.

Nedfald
Nedfaldskiler monteret i køreskinne 
sikrer, at døren lukker hermetisk mod 
karm.

Kørehjul
Kørehjulet er udført i POM. Kørehjuls-
konsol, pindbolt, spændskive samt 
møtrik er udført i rustfrit stål.

Håndtag
Bøjlegreb i rustfrit stål på forsiden 
og skålegreb indfældet i dørblad på 
bagsiden, hvilket gør skydedøren let at 
betjene.

Kontravægt
Komplet kontravægtsarrangement eller 
torsionsfjederarrangement for af balan-
cering i forhold til dørbladets vægt, 
hvilket sikrer en let og funktionel dør.

Wirebrudssikring
Udføres med wirebrudssikring i henhold 
til CE-regulativ.

Varmearrangement
Leveres med varmekabel i både dør,
karm og bundskinne, som sikrer et 
effektivt varmesystem, der modvirker 
fastfrysning af døren. Døren kan alterna-
tivt leveres uden bundskinne, da med 
ekstra varme i bunden af dørbladet.

Indfrysning
Frostrumsdøre kan leveres som indfrys-
ningsmodel.

Automatik
Leveres med tandstangsautomatik eller 
gear direkte på aksel ved torsions fje-
der system. Automatikken er monteret 
på dørens karm ved levering, og alt 
ledningsarbejde på døren er afsluttet og 
klar til tilslutning.

Nødlem eller gangdør
Nødlem leveres i B 600 x H 1000 mm
og gangdør leveres i B 800 x H 1800 mm.

Sparkeplader
Rustfri slebet stål i standardhøjde  
300 eller 800 mm x dørens bredde.

Låse
Hængelåsbeslag med eller uden nød-
åbning udført i sort PEHD plast.

DAN-doors vertikale skydedøre til frostrum er en gennemtænkt og gennemprøvet konstruktion, der er 
specielt designet til de mest krævende forhold. Vertikalporten fremstår som en elegant løsning, der ikke 
kun lever op til alle ønsker om brugervenlighed med bl.a. varmekabler til sikring mod fastfrysning, men 
også opfylder selv de strengeste krav inden for levnedsmiddelindustrien.

johnsen.dk

Retten til tekniske forbedringer forbeholdes 
xxxxxxx - www.dan-doors.dk


